
 Mk 12,  28 – 34 

 

 

 (28) Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy 

rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go:                     

Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?  

(29) Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.  

(30) Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, 

całym swoim umysłem i całą swoją mocą.  

(31) Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma 

innego przykazania większego od tych.  

(32) Rzekł Mu uczony w Piśmie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo 

Jeden jest i nie ma innego prócz Niego.  

(33) Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak 

siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary.  

(34) Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od 

królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Przykazanie miłości (Mk 12, 28-34) 

Po faryzeuszach, herodianach i saduceuszach przyszedł czas na uczonych w Piśmie; 

jeszcze oni muszą spróbować swoich sił w próbie złapania Jezusa na jakiejś niewłaściwej 

wypowiedzi.  

Z ich grona podchodzi do Jezusa jednak tylko jeden, a w jego postawie nie kryje się 

żaden podstęp. On, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, chce rzeczywiście usłyszeć 

odpowiedź Jezusa, tym bardziej że słyszał wcześniejsze polemiki i uważa, że Jezus dobrze 

odpowiedział swoim adwersarzom.  

Zadaje on Jezusowi pytanie: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”                 

(12, 28b). Pytanie to zdaje się sugerować, że ów uczony w Piśmie nie chce popaść w pusty 

legalizm, jaki niestety dotknął elit rządzących do tego stopnia, że zatracono podstawowe 

Boże przykazania na rzecz przykazań utworzonych przez człowieka – rzekomo do 

zabezpieczenia tych Bożych.  

Żydzi posiadają ich 613 i często zdarzało się, że dla zachowania któregoś z tych 613 

utworzonych przez nich uchylali autentyczne przykazania Boże. Pytanie uczonego w Piśmie 

było zatem pytaniem, nad którym uczeni żydowscy pochylali się bardzo często, szukając 

prawdziwych Bożych nakazów.  

Śledząc poszczególne księgi biblijne możemy dostrzec, że formułowanie przykazań 

przechodziło swego rodzaju ewolucję, jednakże były one oparte na Prawie Bożym.  

 Psalm 15 wymienia jedenaście przykazań: „Kto będzie przebywał w Twym 

przybytku, Panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze? Ten, który postępuje 

nienagannie, działa sprawiedliwie, mówi prawdę w swoim sercu i nie rzuca 

oszczerstw swym językiem; ten, który nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża 

swemu sąsiadowi; kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, a szanuje tego, kto 

się boi Pana; ten, kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej; ten, kto nie 

daje swoich pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto 

tak postępuje, nigdy się nie zachwieje”.  
 

 Prorok Izajasz podaje ich sześć: „Kto z nas wytrzyma przy trawiącym ogniu? Kto                    

z nas wytrzyma wobec wieczystych płomieni? Ten, kto postępuje sprawiedliwie                  

i kto mówi uczciwie, kto odrzuca zyski bezprawne, kto się wzbrania dłońmi przed 

wzięciem podarku, kto zatyka uszy, by o krwi nie słuchać, kto zamyka oczy, by na 

zło nie patrzeć” (Iz 33, 15).  
 

 U proroka Micheasza znajdujemy trzy „przykazania”: „Oznajmiono ci, człowiecze, 

co jest dobre, czego żąda Pan od ciebie. Byś wypełniał prawo, okazywał miłość,                    

i w pokorze obcował z Bogiem twoim.” (Mi 6, 8).  



 Izajasz w innym miejscu zmniejsza ilość „przykazań” do dwóch: „Tak mówi Pan: 

Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości” (Iz 56, 1),  

 a prorok Habakuk wymienia już tylko jedno: „Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej 

wierności” (Ha 2, 4).  

Po tych kilku przykładach można się zorientować jak ważne było dla tego uczonego              

w Piśmie otrzymanie sensownej odpowiedzi. 

Odpowiedź Jezusa jest natychmiastowa: 

 „Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował 

Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem                   

i całą swoją mocą.  

Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego 

przykazania większego od tych” (12, 29-31).  

 Jezus sięga więc także do dziedzictwa Starego Testamentu, cytuje tu 

fragmenty Księgi Kapłańskiej (19, 18) i Powtórzonego Prawa (6, 4).  

 Jedyną nowością jest fakt połączenia tych dwóch przykazań w jedno.  

Jezus rozpoczyna od modlitwy Szemma Israel, którą Żydzi mieli recytować podczas 

modlitwy porannej i wieczornej, której treść nosili na filakteriach, czyli małych 

pudełeczkach umieszczanych podczas modlitwy na czole i nadgarstku, jak również 

umieszczali w mezuzach – również małych, cylindrycznych pudełeczkach – przy drzwiach 

domów i pokoi, aby zawsze i wszędzie przypominała im o Bogu. Ważne w tym kontekście 

są także same słowa Szemma Israel, gdyż wynika z nich, że miłość Boga i bliźniego 

zakłada słuchanie – słuchanie słów, które tę miłość objawiają. 

W momencie, gdy Jezus odwołuje się do tych dwóch ksiąg, przekonujemy się, jak słabo 

znamy Stary Testament, ponieważ przykazanie miłości Boga i bliźniego zwykle 

kojarzymy z Nowym Testamentem, a okazuje się, że Bóg dał (je) swojemu ludowi 

niemalże na samym początku.  

Ten starotestamentalny Bóg, który wielu jeszcze do tej pory kojarzy się wyłącznie ze 

sprawiedliwym sędzią, który zaprowadza ład w swoim narodzie niejednokrotnie „ogniem i 

mieczem” jego wrogów, okazuje się dawcą przykazania miłości. Przykazania, które Jezus 

określa teraz jako największe i najważniejsze.  

Św. Paweł również pisał, iż „popełnieniem prawa jest miłość” (zob. Rz 13, 10), 

zatem każde inne przykazanie w tym jednym właśnie odnajduje swój sens. Nawet Dekalog, 

choć nadany przez Boga wcześniej, związany jest nierozerwalnie właśnie z tym 

przykazaniem. Bóg daje dziesięć przykazań, by zabezpieczały właśnie to jedno – 

przykazanie miłości.  



Zabezpieczenie bowiem prawidłowych relacji w stosunku do Boga, jak i do drugiego 

człowieka, wypływa z miłości i do niej dąży. Co nie wypływa z miłości i do niej nie 

prowadzi, nie pochodzi od Boga, nie jest Jego wolą. 

Miłość Boga do człowieka jest tak wielka, że On sam stał się człowiekiem, a człowiek 

otrzymuje udział w Jego boskości. Bóg sam jest miłością, o czym przypomina nam św. Jan 

w swoim Pierwszym Liście (zob. 4, 8b.16b).  

Na tę bezmierną miłość powinniśmy odpowiedzieć naszą miłością; mamy zatem 

miłować Boga całym sercem, duszą, umysłem i mocą, co znaczy, że mamy Go kochać 

bardziej niż kogokolwiek czy cokolwiek innego.  

Miłować Boga znaczy chwalić Go, szanować i służyć Mu angażując w to całego siebie, 

wszystkie swoje predyspozycje.  

Miłość Boga zakłada jednak także miłość bliźniego, gdyż jak pisze św. Jan: „Jeśliby 

ktoś mówił: „Miłuję Boga”, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie 

miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie 

zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego” 

(1J 4, 20-21).  

Jest to „drugie” przykazanie, ale nie dlatego, że mniej ważne, lecz dlatego, że miłość 

pochodzi od Boga, wypływa „z góry”. To także podkreśla św. Jan: „Umiłowani, miłujmy 

się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga […]. W tym przejawia się miłość, że nie my 

umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę 

przebłagalną za nasze grzechy […]. My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy 

nas umiłował” (1J 4, 7a.10.19).  

Ważne jest tu wskazanie, aby miłować bliźniego jak siebie samego – czyli tak bardzo 

jak siebie, ale nie tak bardzo jak Boga; miłością wielką, ale nie absolutną.                                      

Jeśli próbowalibyśmy obdarzyć drugą osobę miłością absolutną, to prędzej czy później nie 

udźwignęłaby ona takiego ciężaru, a my sami, gdy tylko dostrzeglibyśmy, że jednak posiada 

ograniczenia jak każdy człowiek, odrzucilibyśmy ją ze złością, że zawiodła nasze 

oczekiwania, a konsekwencje byłyby tragiczne; byłaby to zresztą relacja, która nie ma nic 

wspólnego z miłością, choć czasem się tak nazywa. Nikogo i niczego nie można stawiać w 

miejscu Boga, tylko Jemu należy się miłość absolutna.  

Kochać bliźniego jak siebie – to pomagać mu stawać się sobą, czyli dzieckiem Bożym, 

oraz osiągnąć cel, którym jest miłość Boga. To także ochrona przed negatywnymi 

uczuciami, ponieważ miłość siebie samego także powodowana jest miłością Boga. Raczej 

rzadko spotykamy się  z nienawiścią samego siebie. Skoro więc bliźniego mamy kochać jak 

siebie samego, to nie możemy go nienawidzić, ponieważ nie nienawidzimy również siebie.  



 Należy tu jeszcze podkreślić, że starotestamentalne pojęcie „bliźni” 

oznaczało Żyda; Jezus rozszerza je na każdego człowieka bez wyjątku, 

nawet nieprzyjaciela.  

Uczony w Piśmie jest pod wrażeniem słów Jezusa, wyraża wręcz podziw względem 

Jego odpowiedzi: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie 

ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą                        

i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia              

i ofiary” (12, 32-33).  

Nazywa Jezusa Nauczycielem, co oznacza, że przyznaje Mu autorytet jednego                          

z żydowskich nauczycieli, a może nawet jednego z nich – uczonych w Piśmie, w każdym 

razie kogoś, kto ma moc słowa.  

W obliczu przeakcentowania ludzkiego czynnika w ustalaniu praw obowiązujących 

Żydów, człowiek ów wdzięczny jest Jezusowi za przypomnienie, że Bóg jest jeden, jedyny, 

że poza Nim nie ma żadnego innego, są tylko uzurpatorzy, którzy próbują stawiać się w 

miejscu Boga, a przecież tylko On jest Prawodawcą i tylko Jego należy słuchać.  

Powtarza za Jezusem przykazanie miłości, choć w nieco krótszej formie, powtarza te 

słowa, których należy słuchać, rozważać i przekazywać dzieciom. Rozmówca Jezusa 

przyznaje, że przykazanie miłości jest znaczenie ważniejsze niż wszystkie ofiary, które 

składano Bogu;  

być może przypomniał sobie w tym momencie słowa samego Jahwe, zapisane przez 

proroka Ozeasza:  

 „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń”           

(Oz 6, 6) lub też Samuela:  

 „Czyż milsze są dla Jahwe całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa 

głosowi Jahwe? Właśnie lepsze posłuszeństwo od ofiary, uległość – od tłustych 

baranów” (1 Sm 15, 22).  

On – Żyd i członek żydowskiej elity – przyznaje wyższość przykazaniu miłości Boga             

i bliźniego nad kultem ofiarniczym, którego Żydzi tak pieczołowicie przestrzegali                  

i sprawowali. Nie można zastąpić miłości rytuałem.  

Pamiętamy doskonale przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (zob. Łk 10, 30-37). 

Człowieka potrzebującego pomocy minęli kapłan i lewita (10, 31-32), gdyż obawiali się 

zaciągnięcia nieczystości rytualnej; być może w zwyczajnym ludzkim odruchu 

pospieszyliby z pomocą temu człowiekowi, jednak miłość została pokonana przez legalizm, 

przez konieczność zachowania przykazań nadanych przez człowieka. 



Jezusowi również spodobała się odpowiedź uczonego w Piśmie, zauważył, że jest 

rozumna, dlatego z pełnym przekonaniem rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od 

królestwa Bożego” (12, 34a).  

Po rozmowie z przedstawicielami faryzeuszy, zwolenników Heroda i saduceuszy 

dopiero uczony w Piśmie zasłużył na uznanie Jezusa, w nim bowiem nie było podstępu. 

Jego mądrość polegała na tym, że potrafił zweryfikować pewne obowiązujące dotychczas 

zasady i przyznać rację Temu, którego wszyscy inni chcieli się pozbyć. Jednakże bycie 

niedaleko od jakiegoś celu nie oznacza, że już się go osiągnęło, brakuje już niewiele, 

niemniej jednak potrzeba jeszcze jakiegoś wysiłku, wyrzeczenia, zaangażowanie, aby 

faktycznie cel został osiągnięty.  

Uczony w Piśmie jest niedaleko królestwa Bożego, a zatem jeszcze coś go od niego 

oddziela, czegoś mu brakuje. Dwa rozdziały wcześniej do młodzieńca, który chciał osiągnąć 

życie wieczne, Jezus rzekł: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i 

rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną” (Mk 

10, 21).  

Czego zatem może brakować jeszcze uczonemu w Piśmie, aby wejść do królestwa 

Bożego?  

 Może uznania Jezusa nie tylko za Nauczyciela, ale także za Syna Bożego?  

 Może jeszcze głębszego zrozumienia miłości Boga do siebie samego i umiejętności 

pokochania Go tak samo? 

Perykopa kończy się stwierdzeniem: „I nikt już nie odważył się więcej Go pytać” 

(12, 34b).  

Jezus jednak zawsze chętnie podejmuje dialog. Nie pozostawia bez odpowiedzi nawet 

swoich przeciwników, co do których wie, że celowo zadają Mu podchwytliwe pytania, aby 

mieć Go o co oskarżyć.  

Bóg zawsze wchodzi w dialog z człowiekiem; chce, aby człowiek do 

Niego mówił, aby Go pytał, by lepiej zrozumieć Jego istotę. 

Uczniowie Jezusa też Go pytali o sprawy, których nie rozumieli; prosili Go np.                          

o wyjaśnienie przypowieści o chwaście (zob. Mt 13, 36).  

Jednak im bardziej przestawali rozumieć Jezusa, gdy zapowiadał swoją mękę i śmierć, 

tym mniej Go pytali, a wręcz bali się Go pytać (zob. np. Mk 9, 31-32).  

Jezusowi zależy, abyśmy Go pytali, gdyż to znaczy, że prawdziwie 

dążymy do poznania Go. 



 

1. O miłości mówi się od zawsze i bardzo dużo. Może czasem nawet odczuwamy 

przesyt tego tematu; często też spotykamy się z wypaczonym pojęciem miłości.             

Aby więc przypomnieć sobie prawdziwe znaczenie tego słowa, powinniśmy jak 

najczęściej powtarzać sobie przykazanie miłości Boga i bliźniego – nie tylko 

powtarzać, ale przede wszystkim praktykować, gdyż tylko na tym filarze możliwe 

jest zbudowanie prawdziwego życia religijnego i społecznego. 

 

2. Święty Jan Paweł II realizację przykazania miłości widzi m.in. w działalności 

humanitarnej i charytatywnej: „W naszych sercach budzi się pragnienie dziękowania 

Bogu za ten najpotężniejszy nurt wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, hojnej 

filantropii i powszechnej solidarności. W tę rozległą działalność humanitarną 

chrześcijanin powinien wnosić swój specyficzny wkład. Wie on, że w Piśmie 

Świętym wezwanie do miłości bliźniego wiąże się z nakazem miłowania Boga z 

całego serca, z całej duszy i z wszystkich sił (por. Mk 12, 29-31).  

      Trzeba koniecznie zwrócić uwagę na to Boskie źródło służby braciom. Tak, 

miłość bliźniego jest wypełnieniem nakazu Chrystusa i naśladowaniem Jego 

przykładu tylko wówczas, gdy łączy się z miłością Boga. Jezus, który oddaje życie za 

grzeszników, jest żywym znakiem dobroci Bożej; podobnie chrześcijanin poprzez 

swoją ofiarność i poświęcenie pozwala doświadczyć braciom, z którymi się styka, 

miłosiernej i opatrznościowej miłości niebieskiego Ojca”. 

 

3. Po uczonym w Piśmie nikt więcej nie odważył się o nic pytać Jezusa. My także 

czasem milkniemy, a Jezus chce, abyśmy Go pytali, abyśmy przebywali z Nim jak 

najczęściej, abyśmy poznawali Go coraz lepiej. On bowiem, choć poznał naszą 

ludzką słabość, nie zawahał się, aby nasze grzechy ponieść na drzewo krzyża, aby 

oddać za nas życie. Nie wolno nam przemilczeć tak wielkiej miłości. 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” (Mk 12, 28) 

Bracia. Wyobraźcie sobie na ziemi koło, cyrklem wytyczone i mające środek. Środkiem 

jest miejsce leżące dokładnie pośrodku okręgu […]. Załóżmy, że kołem tym jest świat, a 

środkiem jest Bóg. Promienie idące od okręgu do środka, to drogi życia ludzkiego.                    

Im bardziej posuwają się święci do środka, pragnąc się zbliżyć do Boga, według tego 

porównania – tym bliżej są i Boga, i bliźniego. Na ile bowiem zbliżają się do Boga, na tyle 

również i do bliźniego; a na ile do bliźniego, na tyle i do Boga. Podobnie i gdy ruch jest 

odwrotny. Bo gdy odsuwają się od Boga i dążą na zewnątrz, wówczas jest jasne, że na ile 

odchodzą i oddalają się od Boga, na tyle i od siebie wzajemnie; a na ile od siebie, na tyle             

i od Boga. Oto taka jest natura miłości. W jakim więc stopniu jesteśmy na zewnątrz i nie 

kochamy Boga, w takim też trzymamy się z dala od bliźnich. Jeśli zaczniemy kochać Boga,              

i na ile się do Niego zbliżymy przez miłość, na tyle zjednoczymy się w miłości z bliźnimi  

(św. Doroteusz z Gazy, „Różne nauki”, 6, 78, tłum. M. Borkowska). 

 

„Będziesz miłował Pana, Boga swego” (Mk 12, 30) 

W tym życiu cnota polega nie na czym innym, jak na miłowaniu tego, co należy 

miłować. Jest mądrością to wybierać, odwagą nie pozwolić się od tego odwieść żadnymi 

przeszkodami, wstrzemięźliwością nie ulegać złudnym pokusom, sprawiedliwością nie ulega 

pysze. Cóż takiego wybieramy jako przedmiot miłości, jeśli nie to, od czego nic lepszego nie 

znajdziemy? Tym właśnie jest Bóg. Jeśli coś przedłożymy nad Niego, albo tylko zrównamy, 

to oznacza, że nie umiemy miłować samych siebie. Jest tym lepiej dla nas im bardziej się do 

Niego zbliżymy, a zbliżamy się nie krocząc, ale kochając. Tym bliżej Niego będziemy, im 

czystsza będzie miłość, którą ku Niemu zdążamy […]. Do Niego, który jest wszędzie obecny 

i wszędzie cały, należy podążać nie nogami, ale obyczajami. Obyczaje zaś nasze zwykło się 

osądzać nie w oparciu o to, co ktoś zna, ale co kocha. Dobre lub złe obyczaje nie czyni co 

inno jak dobra lub zła miłość (św. Augustyn, „List” 155, 4, 13, tłum. A. Żurek). 

 

 

 

 

 

 

 



„Całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem” (Mk 12, 30) 

Człowiek składa się z trzech substancji: wegetatywnej (ciała), zmysłowej, duchowej. 

Mówi o tym Apostoł w Liście do Efezjan, gdy życzy im, by zachowali na przyjście Pana 

doskonałe piękno ciała, duszy i ducha. Ciałem nazywa część wegetatywną, duszą – 

zmysłową, a duchem – duchową. Tego samego uczy Pan w Ewangelii, gdy zachęca 

uczonego w Piśmie, by nad wszystkie przekazania przedłożył miłość Boga, pochodzącą                   

z całego serca, duszy i umysłu (św. Grzegorz z Nyssy, „O stworzeniu człowieka” 8, tłum. 

M. Przyszychowska). 

*** 

Wyrażenie „całym sercem” nie dopuszcza podziału na żadne części. Ile bowiem miłości 

rozproszysz na inne kochane przedmioty, tyle będzie ci jej brakowało do kochania Boga 

całym sobą (św. Bazyli Wielki, „Homilia do Psalmów” 17, za: „Ojcowie Kościoła 

komentują Biblię. Nowy Testament II. Ewangelia według św. Marka”, oprac. L. 

Misiarczyk, Ząbki 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 – 1993 

Uczony w Piśmie, który zwrócił się do Jezusa z pytaniem o największe przykazanie, był 

pod wrażeniem jego interpretacji Pisma świętego. Na pytanie o to, które przykazanie jest 

„pierwsze ze wszystkich”, Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg 

nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą 

swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą” (Mk 12,29-30). 

Jesteśmy przedmiotem Bożego przymierza miłości i Bóg rości sobie prawo do nas. 

Pragnie On, abyśmy odpowiedzieli na Jego miłość oddaniem swego życia na Jego służbę. 

Jest jeszcze drugie przykazanie, którego nie możemy odłączać od pierwszego: „Będziesz 

miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mk 12,31). Miłowanie Boga całym sercem 

znajduje wyraz w bezinteresownej trosce o innych. 

Dla Jezusa całe Prawo sprowadzało się do wypełniania woli Bożej, która wzywa każdego 

do miłości będącej oddaniem swego życia Bogu i bliźnim. O ileż łatwiej jest zachowywać 

przepisy Prawa, niż kochać oddając swe życie! 

Odpowiedź na miłość Boga, polegająca na oddaniu Mu całego siebie, narodzi się w 

naszych sercach tylko wtedy, kiedy zrozumiemy cel naszego życia i w pełni zdamy sobie 

sprawę z tego, że każdy z nas został stworzony do kochania i bycia kochanym.  

Dzięki Jezusowi dochodzimy do poznania Boga jako pełnego miłości Ojca, a dzięki 

mocy Ducha Świętego stajemy się zdolni kochać Boga i bliźnich. 

Rozglądając się wokół siebie, widzimy tak wiele smutku, cierpienia, samotności. Może 

dostrzegamy je nawet we własnej rodzinie, w miejscu pracy, wspólnocie. Ludzie są 

spragnieni Boga i miłości.  

 Czy zauważamy tych, którzy oczekują od nas dobrego słowa, życzliwego 

wysłuchania?  

 Czy słyszymy wezwanie Pana, który chce, abyśmy poświęcili im swoją uwagę, 

swój czas, swoją miłość? 

Niech słowa Pisma rozbrzmiewają w naszych uszach:  

”Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy 

oddać życie za braci. Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego 

cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość 

Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!” (1J 3,16-18). 

 

 

 



nr 32 – 1994 

    Po wejściu Jezusa do Jerozolimy jeszcze bardziej nasiliła się wrogość żydowskich 

przywódców. Wielkie tłumy prostych ludzi chętnie Go słuchały (Mk 12,37), ale uczeni                 

w Piśmie, faryzeusze i saduceusze, widząc, że lud przestaje słuchać ich nauk, słuchali 

Jezusa z nienawiścią, czekając tylko na sposobność, by pochwycić Go na jakimś błędzie                 

i skompromitować. Ich postawa nie pozwalała im dostrzec tego, co było istotą nauczania 

Jezusa. 

   Uczony w Piśmie, który zadał pytanie Jezusowi, wydawał się szczery. Zapytał Jezusa, 

które przykazanie jest największe i pochwalił odpowiedź Jezusa, że jest nim „miłość Boga”, 

a zaraz za nią „miłość bliźniego”.  

Kiedy uczony w Piśmie dodał, że te przykazania są   o wiele ważniejsze niż całopalenia i 

ofiary, Jezus odpowiedział mu słowami nadziei  i radości: „Niedaleko jesteś od królestwa 

Bożego” (Mk 12,34). 

   Miłość Boga i bliźniego stanowi istotę życia w królestwie Bożym.  

   Św. Augustyn pisał: „Myśl o niej, pielęgnuj ją w sercu, kieruj się nią, wypełniaj ją! 

Miłość Boga jest pierwszym przykazaniem, miłość bliźniego pierwszym obowiązkiem … 

Nie oglądasz jeszcze Boga, a właśnie przez miłowanie bliźniego pewnego dnia ujrzysz 

Boga. Przez miłość bliźniego oczyszczasz oczy, by widzieć Boga, jak mówił o tym Jan: 

<Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie 

widzi>… Dlatego kochaj swego bliźniego, a poznasz w sobie Tego, który daje ci moc do 

miłości”. 

  Św. Augustyn odpowiedział także na pytanie, skąd możemy czerpać siłę do tego 

rodzaju miłości: ”… z Boga, z Tego, który daje ci moc do miłości”.  

Jezus nie przestaje wstawiać się za nami przed tronem Boga w niebie (Hbr 7,26-28).               

W każdej chwili, kiedy stajemy przed wyborem miłości bliźniego lub jej odrzuceniem, 

możemy zwracać się do Jezusa, prosząc Go, aby udzielił nam łaski podjęcia właściwej 

decyzji i wprowadzenia jej w życie.  

Miłość, którą otrzymujemy od Boga, staje się miłością, którą ogarniamy naszych 

bliźnich.  

I na tym właśnie polega radość życia w królestwie Bożym! 

      

 

 



37- 1995 

 Miłość jest życiodajnym Prawem, którego przestrzeganie czyni nas miłymi Bogu.  

Odpowiadając na pytanie uczonego w Piśmie, którego sposób postępowania i kultura 

opierały się na Prawie Mojżeszowym, Jezus powiedział, że każdy szczegół życia zależy od 

miłości. Od miłości zależy także każdy szczegół naszego życia. 

  Aby zrozumieć wezwanie Chrystusa do miłości Boga i bliźniego, musimy wiedzieć, 

jakiej miłości oczekuje od nas Bóg – jaka jest Jego miłość.  

„Umiłuję ich z serca” – mówi Bóg przez proroka Ozeasza – „stanę się jakby rosą dla 

Izraela, tak że rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpuści korzenie. Rozwiną się jego 

latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu”      

(Oz 14,5.6-7). Miłość Boga, płynąca z serca, ożywia nas i pozwala nam wzrastać, tak jak 

woda ożywia ogród i sprawia, że cały rozkwita. 

Miłość Boga nie należy się nam (Rz 3,10; Ps 53,1), nie możemy też na nią zasłużyć 

swoimi czynami. To nie my sprawiamy, że Bóg nas kocha – on kochał nas od zawsze, 

kochał nawet wtedy, gdy nas wcale nie interesowała Jego miłość. „Miłość jest prawdziwie 

prawem Chrystusa”, który stale „miłuje tych, których wspomaga, i wspomaga tych, 

których umiłował” (bł. Izaak, opat klasztoru Stella).  

Nasza miłość do Boga nie polega na przestrzeganiu szczegółowych zasad i przepisów 

religijnych.  

„Każda droga życia, jakiekolwiek przysługiwałyby jej formy zewnętrzne, jest tym milsza 

Bogu, im bardziej pielęgnuje miłość ku Bogu, a ze względu na Boga – miłość bliźniego. 

Tylko miłość powinna rozstrzygać, czy coś ma być wykonane, czy zaniechane, zmienione 

lub nie zmienione. Miłość jest zasadą działania oraz celem, do którego należy dążyć. 

Cokolwiek się szczerze uczyni dla niej i zgodnie z nią, nigdy nie będzie niewłaściwe”               

(bł. Izaak, opat klasztoru Stella). 

Taka powinna być  nasza miłość do Boga i bliźniego – płynąca z serca, nieskrępowana 

żadnym prawem czy konwenansami. Takiej miłości nie możemy osiągnąć o własnych 

siłach, wzbudza ją dopiero doświadczenie głębokiej miłości, jaką obdarzył nas Bóg – tej 

miłości, o jakiej mówią psalmy: „Uwolniłem od brzemienia jego barki… W ucisku 

wołałeś, a Ja cię ratowałem… Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi 

egipskiej” Ps 81,7.8.11). Zostaliśmy  wezwani, aby kochać Boga i siebie nawzajem – ale 

tylko w Bogu jest to możliwe. 

„Panie, Ty ukochałeś nas pierwszy, miłością bezinteresowną, na którą nie zasłużyliśmy. 

Wzywasz nas, abyśmy odpowiedzieli na tę miłość kochając Ciebie i bliźnich.               

Ojcze, wzmocnij w naszych sercach twoją miłość, abyśmy potrafili kochać tak jak Ty.” 



     61  - 1997  (138 – 2004) 

Pisma żydowskie podają, że pewnego dnia do słynnego mędrca Hillela  przyszedł pewien 

człowiek i poprosił, by rabbi streścił mu 613 przykazań Prawa w czasie, w jakim utrzyma 

się stojąc na jednej nodze (innymi słowy: jak najkrócej). Hillel odpowiedział: ”Nie rób 

bliźniemu, co tobie niemile. Oto całe Prawo, reszta to komentarze”. 

Spośród uczonych w Piśmie i arcykapłanów (wrogo nastawionych do Jezusa) wystąpił 

jeden i zadał Jezusowi podobne pytanie: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” 

(Mk 12,28). Uczynił to szczerze i uczciwie. Podczas gdy inni przywódcy żydowscy widzieli 

w Jezusie zagrożenie, ten uczony w Piśmie dostrzegał w Nim Nauczyciela i dlatego zadał 

Mu pytanie wyrażające troskę bliską każdemu człowiekowi. 

Pragnienie poznania największego przykazania odzwierciedlało jego tęsknotę, by poznać, 

o ile to możliwe, jedną prostą regułę stanowiącą fundament całego złożonego Prawa.  

   Czego Bóg od nas chce?  

 Jakie podstawowe przykazanie nadaje sens wszystkim innym przepisom i prawom 

życia religijnego?  

 Gdzie znaleźć klucz do tajemnicy ludzkiego życia, zdolny rozjaśnić nam złożoną 

naturę człowieka i otaczającego go świata?  

Wszyscy zadajemy sobie podobne pytania, i dla wszystkich nas odpowiedź Jezusa może 

stać się fundamentem naszego podejścia do życia. 

Przykazanie miłości Boga i bliźniego to nie nakaz ani obowiązek. Przecież nikt nie 

potrafi kochać dlatego, że mu kazano! Aby móc wypełnić to przykazanie, trzeba 

podporządkować Bogu swoją wolę i prosić Go, aby On sam nauczył nas miłości                             

i posłuszeństwa. W ostatecznym wymiarze poznanie miłości Boga jest przywilejem; jest to 

więź, którą zapoczątkowuje Bóg na naszym chrzcie i która pogłębia się w miarę, jak 

przyjmujemy słowo Boże i coraz bardziej otwieramy serce na doświadczenie Jego miłości. 

Bóg zawsze wychodzi nam naprzeciw i ilekroć się do Niego zwracamy, możemy 

przyjmować dar Jego miłości. Dzięki temu zostajemy pobudzeni do odwzajemniania tej 

miłości i do dzielenia się nią z innymi. To prawda, że każdy z nas musi podjąć decyzję, czy 

chce iść za Bogiem, czy też nie, ale decyzja ta wypływa z naszej relacji do Boga, relacji 

która umacnia się dzięki wzajemnej miłości. 

„Ojcze niebieski, porusz nasze serca swoją miłością, abyśmy potrafili kochać 

Ciebie i obdarzać innych Twoją miłością. Pomóż nam dostrzec, że nasze życie religijne 

jest owocem stale pogłębiającej się więzi z Tobą, a nie pustym obowiązkiem.” 

       



72 – 1998 

"Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem… Będziesz miłował swego 

bliźniego jak siebie samego". (Mk 12,30-31) 

  To przykazanie jest bardzo proste! Często jednak mamy tendencje do komplikowania 

jego treści. Myślimy, że na nagrodę w niebie zasługujemy sobie przez pełnienie dobrych 

uczynków i powstrzymywanie się od czynienia zła. Tymczasem myśląc w ten sposób, 

mimo, być może, najlepszych intencji, całkiem opacznie pojmujemy orędzie Ewangelii. 

Jezus wzywa nas do tego, abyśmy oddali nasze serca Jemu i naszym bliźnim. To 

proste, a jednak bardzo wymagające przykazanie. 

  Jak wielką ulgę przynosi nam świadomość, że nie zostaliśmy wezwani do wypełniania 

długiej listy przepisów, lecz do tego, by kochać – tak jak nas ukochał Bóg.  

 Jezus uprościł Prawo, równocześnie jednak zażądał od nas „wszystkiego”: „To jest 

moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”     

(J 15,12).  

 Ukazał nam także pełny wymiar tej miłości, gdy poniósł nasze grzechy na drzewo 

krzyża.   

Kiedy osobiście doświadczamy Jego miłości, budzi się w nas naturalne pragnienie jej 

odwzajemnienia. Zaczynamy rzeczywiście pragnąć, by nasz egoizm i postawa bronienia 

swoich spraw ustąpiły miejsca Jego pokorze i posłuszeństwu, abyśmy mogli wraz z Nim 

umierać, oddając swoje życie dla innych. 

W cudowny sposób to umieranie z Jezusem otwiera przed nami bogactwo nowego życia: 

czujemy się przynaglani, by kochać innych tą miłością, którą sami otrzymaliśmy. Uwolnieni 

od dawnego, egocentrycznego życia, stajemy się zdolni do tego, by kochać innych i nosić 

ich brzemiona (Ga 6,2).  

Otrzymujemy wolność, która pozwala nam modlić się za nich, służyć im i prowadzić ich 

do Jezusa. Najwspanialszą zaś nagrodą będzie dla nas to, że usłyszymy skierowane do 

każdego z nas słowa Jezusa: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego” (Mk 12,34). 

Jeśli będziemy szczerze pragnąć tego, by wypełniać przykazanie miłości Boga                           

i bliźniego, możemy być pewni, że Jezus przyciągnie nas bliżej do siebie. Nie musimy 

przestrzegać długiej listy nakazów i zakazów, by na to zasłużyć. Wystarczy, że oddamy Mu 

nasze serca i pozwolimy, by napełniał je swoją miłością: „Wszystkie ścieżki Pana – to 

łaskawość i wierność” (Ps 25,10). 

„Panie Jezu, dopomóż nam naśladować Twoją prostotę poprzez miłowanie Ciebie              

i wszystkich ludzi. Pragniemy przybliżyć się do Twojego królestwa – okazując innym 

życzliwość i troskę odzwierciedlającą Twoją miłość do Ojca.” 



      80 – 1999 

  Większość z nas wie doskonale, jakie jest najważniejsze przykazanie. O wiele trudniej 

dać nam odpowiedź na to, jak mamy je wypełniać. Kluczem do wypełnienia przykazania 

miłości Boga i bliźniego nie jest jednak układanie planów działania, ale dojście do 

zrozumienia, jak bardzo Bóg nas kocha! 

 Największym pragnieniem Boga jest objawianie ludziom miłości.  

Wielokrotnie objawiał ją w ciągu dziejów. Nie porzucił naszych pierwszych rodziców, 

gdy zgrzeszyli przeciwko Niemu; co więcej, przyodział ich i obiecał, że ich potomek 

naprawi zło, którego się dopuścili. Związał się przymierzem z Abrahamem i Mojżeszem, 

obiecując błogosławieństwo im i ich potomstwu. Posyłał jednego proroka po drugim, aby 

przypominali wiarołomnemu ludowi o Jego miłości i nawoływali go do nawrócenia.  

 Wreszcie zesłał swego jedynego Syna, aby stał się naszym Zbawicielem. Jezus 

został przybity do krzyża i przelał swoją krew po to, by wybawić nas z grzechu i 

śmierci. 

Oto prawdziwa miłość! 

   W dzisiejszej modlitwie proś Ojca, aby objawił ci, jak bardzo cię kocha.  

 Przypomnij sobie, w jaki sposób Bóg objawiał swoją miłość w historii narodu 

wybranego i w twoim własnym życiu.  

 Czytaj Pismo święte, aby przekonać się o Jego wierności.  

 Rozważaj opisy męki Jezusa zawarte w Ewangeliach.  

 Proś Boga, aby dał ci poznać i doświadczyć swojej miłości, a On z pewnością odpowie 

na twoje wołanie. 

   Tylko w ten sposób możesz się nauczyć kochać Boga i bliźniego. Gdy Bóg będzie ci 

objawiał swoją miłość, będziesz doznawał wzrastającego pragnienia odwzajemnienia jej. 

Jego miłość wzbudzi także w twoim sercu współczucie dla ludzi, których spotykasz,                         

i uzdolni cię do okazywania im nieobłudnej miłości. Przykazanie miłości przestanie być dla 

ciebie ciężarem, a wypełnianie go stanie się twoim najgorętszym pragnieniem.  

 Będziesz wtedy wołał za psalmistą: „Cóż oddam Panu za wszystko, co mi 

wyświadczył?” (Ps 116,12). 

 „Ojcze, pragnę kochać Cię z całego serca. Daj mi poznać Twoją miłość                                 

i zasmakować Twojej dobroci. Spraw, abym potrafił szczerze kochać bliźniego tą 

miłością, którą Ty mnie obdarzyłeś.” 

     



92 – 2000 

  Kiedy Jezus opowiadał o królestwie Bożym, ludzie chętnie słuchali Jego słów. Dla 

Niego królestwo Boże było wszystkim – Jego całym życiem! Wiedział, że przyjdzie ono na 

ziemię, jeśli ludzie będą zachowywać dwa wielkie przykazania (Mk 12,30-31). 

  Jak wspaniale brzmią słowa Jezusa wypowiedziane do uczonego w Piśmie:  

„Niedaleko jesteś od królestwa Bożego” (Mk 12,34). 

Zwróćmy uwagę nie tylko na treść tego zdania, ale i na to, kto je wypowiada. Mówi je 

Jezus, i to nie tylko pod wpływem wrażenia, jakie mogła by na Nim wywrzeć mądra 

odpowiedź rozmówcy, ile jako Ten, kto wie, co to znaczy być uczestnikiem tego królestwa. 

Jezus jeden wiedział, jak wygląda życie w królestwie Bożym. 

 Z podziwem patrzymy na Jezusa, który był najbardziej niezwykłą Osobą 

chodzącą po naszej ziemi – na dokonywane przez Niego uzdrowienia, na wspaniałe 

mowy i celne przypowieści. Nikt inny nie miał takiej mocy, władzy i mądrości.  

Najbardziej jednak zdumiewa nas miłość Jezusa do wszystkich ludzi.  

Przyjrzyjmy się Jego postawie na drodze krzyżowej, Jego zachowaniu podczas agonii, a 

zobaczymy miłość w jej najdoskonalszej, najczystszej postaci: „Nikt nie ma większej 

miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). 

Jezus zlecał swoim uczniom wiele zadań: mieli oni przepowiadać Ewangelię, uzdrawiać 

chorych, karmić głodnych. Największym jednak przykazaniem skierowanym do uczniów 

było: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13,34). 

Aby móc kochać na wzór naszego Zbawiciela, musimy zostać napełnieni Duchem 

Świętym.  

 Ilekroć czujemy, że brakuje nam sił, by kochać tak jak Jezus, prośmy Ducha 

Świętego o pomoc.  

 Kiedy nie wiemy, jak kochać, błagajmy Boga o dar mądrości, a zostanie nam 

udzielona.  

Kochajmy ludzi bezwarunkową miłością, a Pan stanie blisko nas i usłyszymy, jak 

szepcze do naszego serca: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. 

 

„Spraw, Ojcze niebieski, by wszyscy ludzie poznali Twoją wielką miłość.                               

Modlę się szczególnie za tych, którzy nie doświadczyli ludzkiej miłości: za odepchniętych, 

wzgardzonych, zapomnianych. Ty sam bądź ich radością i mocą.” 



99 – 2000 

Jak łatwo zaangażować się w aktualne spory polityczne, społeczne czy religijne!  

Jednak spokojne rozmyślanie nad słowami Jezusa uświadamia nam, że jedynie 

prawdziwe pytanie brzmi: Czy moje serce przepełnia miłość do Boga i pragnienie 

podobania się Mu ponad wszystko?  

Ktoś powiedział kiedyś do Matki Teresy, że nie dotknąłby trędowatego nawet za milion 

dolarów. Matka odpowiedziała: „Ja również. Gdyby to była kwestia pieniędzy, nie 

podjęłabym się tego nawet za dwa miliony. Robię to jednak chętnie dla miłości Boga”.    

Ten rodzaj miłości może stać się także naszym udziałem. 

Kto mógłby pokochać Boga, nie doświadczywszy przedtem Jego miłości? Kto w ogóle 

byłby w stanie zrozumieć tę miłość bez doświadczenia Boga, który kocha nas bezgranicznie 

i bezwarunkowo?  

To właśnie doświadczenie wielkiej miłości Boga wobec nas rodzi w nas miłość do Niego 

– miłość, która usuwa wszelki wewnętrzny sprzeciw względem Boga i Jego przykazań. 

Wraz z doświadczeniem nieskończonej miłości Boga rośnie w nas gotowość do współpracy 

z Duchem Świętym.  

 Człowiek, który poznał miłość Boga, będzie miał odwagę modlić się: „Panie, 

uczynię wszystko, co chcesz. Pójdę, dokądkolwiek zapragniesz. Powiem to, 

czego zażądasz. Będę wszystkim, czego oczekujesz ode mnie”. 

Gdybyś stanął dziś twarzą w twarz przed Jezusem, jak myślisz, co wypełniałoby Jego 

serce? Rozczarowanie? Wrogość? Urazy? Niesmak? Nic z tych rzeczy!  

 Serce Jezusa wypełnione jest nieskończoną miłością do ciebie.  

 On pragnie być z tobą.  

 On chce obdarzać cię swoją miłością, abyś ty mógł ją nieść światu. 

Znajdź dziś pięć minut na to, by uklęknąć przed ukrzyżowanym Jezusem. Potem zadaj 

Mu proste pytanie: „Jezu, jak bardzo mnie kochasz?”. Jego wyciągnięte ramiona powiedzą 

ci wszystko. 

„Kocham Cię, Panie Jezu. Dziękuję Ci za Twoją miłość i troskę o mnie.                 

Tak wielu ludzi nie poznało Cię jeszcze. Objaw im swoją dobroć i swoją miłość.” 

      

 

 



105 – 2001 (149 – 2005) 

 

Czy jest w życiu coś ważniejszego od miłości? Nie! 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o tym jednoznacznie. Miłość jest sercem                             

i fundamentem naszego życia jako uczniów Chrystusa. Bóg wzywa do niej wszystkich 

ludzi.  

To dlatego słowa Jezusa znajdują dobrą glebę w sercu uczonego w Piśmie. Jezus 

wiedział, że skoro człowiek ten rozumiał centralne miejsce miłości w planach Bożych, z 

pewnością był blisko królestwa Bożego. 

Często słyszymy Jezusowe przykazanie miłości. Jak jednak je realizujemy? Do jakiego 

stopnia miłujemy czynem i prawdą, a nie tylko słowami (1J 3,18)? Prawdziwa miłość wiele 

kosztuje. Czasem niełatwo jest kochać, szczególnie nieprzyjaciół.  

 Jezus może rozszerzyć nasze serca;  

 Jego Duch może pomóc nam kochać bardziej, niż zezwalają na to nasze 

ludzkie możliwości. 

Dzisiejszy fragment Ewangelii stawia przed nami jeszcze inne pytanie: Jak traktujemy 

tych, którzy są z dala od Jezusa? Czy patrzymy na nich z sympatią, czy doceniamy ich 

dobroć, ich życzliwość wobec innych? Ci, którzy nie dzielą z nami naszej wiary w Boga lub 

mają błędne poglądy na temat Boga, mogą mieć serca otwarte dla nauki Jezusa. I jak ten 

uczony w Piśmie z dzisiejszej Ewangelii mogą wcale nie być daleko od królestwa Bożego. 

Miłość Boga i bliźniego to najważniejsza rzecz.  

Św. Jan od Krzyża powiedział: „Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości” .  

Jezus chce, aby nasze życie było naznaczone miłością, która szuka dobra innych i jest 

gotowa z pokorą im służyć. Dzień po dniu Jezus daje nam niejedną sposobność do 

okazywania miłości naszym bliźnim. Kochając innych Jego miłością, możemy mieć wpływ 

na zmianę ich życia.  

Kto wie, może nasze wysiłki, by kochać, skierują czyjeś kroki ku Bożemu królestwu? 

Módlmy się za wszystkich pragnących kochać czynem i prawdą. 

„Jezu, obdarz mnie zdolnością miłowania. Naucz mnie kochać, tak jak Ty kochasz. 

Pomóż tym, którzy są niedaleko królestwa, by pełniej odpowiedzieli na Twe wezwanie 

do miłości.” 

 



116 – 2002 

"Będziesz miłował Pana, Boga swego".(Mk 12.30) 

Dlaczego miłość jest przykazaniem? Czy instynktownie nie wiemy, czym jest miłość? 

Czy bez pomocy tego specjalnego przykazania nie wiedzielibyśmy, kiedy i jak kochać Boga 

i bliźniego? 

Wszyscy oczywiście wiemy, że nie zawsze kochamy tak, jak powinniśmy. Nasza ludzka 

natura, stworzona przez Boga jako doskonała, uległa skażeniu przez grzech.                                   

W konsekwencji jesteśmy bardziej skłonni do miłowania samych siebie niż naszych 

bliźnich.  

Dlatego potrzebujemy Bożego przykazania, by trzymać się właściwej drogi i by nie 

ranić zbytnio siebie i innych. 

Pomyślmy o życiu rodzinnym. Ci z nas, którzy są rodzicami, wiedzą, że nasze dzieci nie 

zawsze czynią to, co powinny. Czasem robią coś, co jest – lub okaże się być – bardzo 

niedobre. Nasza rola polega na odciąganiu ich od tych rzeczy i uczeniu, jak być 

człowiekiem dobrym, hojnym i rozważnym.  

Jednym z narzędzi, jakie mamy do dyspozycji, jest ustalenie zasad postępowania. Przez 

wymaganie od dziecka pewnych sposobów zachowań, jak na przykład odnoszenia się do 

innych z szacunkiem, uczymy je właściwie postępować – początkowo na skutek polecenia, 

ale, jak mamy nadzieję, w przyszłości już z własnej woli. 

Jezus chce, abyśmy kochali Boga ponad wszystko, a bliźniego jak samych siebie. 

Stawiając przed nami takie cele w formie przykazań, Bóg podkreśla ich centralną rolę w 

Ewangelii. Nie mają one jednak pozostać do końca naszego życia jedynie przykazaniami.  

 Jezus ma nadzieję, że poznając Go bliżej, uznamy wezwanie do miłości za własną, 

jedynie słuszną drogę naszego życia.  

 Że stopniowo będziemy coraz bardziej poddawać się Jego Duchowi, który 

przyszedł, by wypisać Boże prawo w naszych sercach (Jr 31,33). 

Miłość nie jest tylko uczuciem, ale także aktem woli. Jest decyzją, którą wciąż na nowo 

podejmujemy, niezależnie od tego, czy „czujemy” miłość czy nie.  

Dobra nowina polega na tym, że kiedy decydujemy się kochać Jezusa, tak jak On nas 

umiłował, coraz bardziej upodabniamy się do Niego. Jego miłość zaczyna wypływać z nas 

w sposób coraz bardziej naturalny, my zaś stajemy się nowym stworzeniem. 

„Jezu, pragnę kroczyć drogą Twej miłości. Udziel mi dziś swego Ducha, bym mógł 

kochać innych ludzi tak, jak tego pragniesz.” 



 

193 – 2009 

"Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem". (Mk 12.30) 

To był ciężki dzień. Najpierw grupa faryzeuszy usiłowała wpędzić Jezusa w pułapkę, 

zadając Mu podchwytliwe pytanie o podatki. Następnie saduceusze dali Mu do rozwiązania 

trudną zagadkę teologiczną, dotyczącą człowieka umierającego bezpotomnie. Teraz z kolei 

przychodzi uczony w Piśmie, zadając pytanie o to, co jest w Prawie najważniejsze. Jezus 

miałby święte prawo zawołać: „Dajcie mi wreszcie chwilę spokoju!”. Tak jednak nie 

postąpił. 

W obliczu tej kolejnej konfrontacji Jezus zachował spokój, próbując nawet 

ewangelizować tego człowieka i mówiąc mu, że jest niedaleko od królestwa Bożego.                 

Nic dziwnego, że już nikt więcej nie odważył się Go o nic pytać! Skoro Jezus potrafił 

wybrnąć z tak sprytnych pułapek zastawionych przez najinteligentniejszych ludzi spośród 

ich grona, to potrafi sprostać wszystkiemu. Gdybyż wiedzieli, że ten sam spokój jest 

osiągalny również dla nich! 

 Jezus pragnie, abyśmy wszyscy podchodzili ze spokojem i opanowaniem do 

wszystkiego, co nas spotyka.  

W gruncie rzeczy, nic nie powinno być w stanie zachwiać nasza wiarą i zaufaniem do 

Niego. To prawda, że żyjemy w niełatwych czasach. Choć jednak wyzwania są poważne, a 

trudności wielkie, mamy też bardzo wiele okazji do wzrastania duchowego. Mamy szanse 

stawać się znakiem nadziei dla innych, pochłoniętych troskami i niepokojem. Kto wie, 

może uda nam się przyprowadzić kogoś do Pana? 

 Spróbuj wyrobić w sobie nawyk zwracania się do Pana co kilka godzin, aby 

mógł napełniać cię swoją miłością i kierować twoimi krokami.  

Przypominaj sobie w ciągu dnia najważniejsze prawdy wiary, aby stały się one mocnym 

fundamentem twojego życia. Naucz się składać przed Panem wszystkie swoje troski, aby 

mógł obdarzać cię swoją mądrością i pokojem.  

 Takie kształtowanie serca i umysłu uczyni cię skutecznym świadkiem prawdy 

Ewangelii i da ci wewnętrzną siłę do sprostania wszystkim życiowym 

wyzwaniom. 

„Jezu, spraw, by moja wiara w Ciebie pomagała mi zachować spokój podczas 

wszelkich życiowych burz. Oby moje słowa przyciągały innych do Ciebie i przybliżały 

ich do Twego królestwa. 

 



201 – 2010 

"Niedaleko jesteś od królestwa Bożego". (Mk 12,34) 

Po tych słowach Jezusa w tłumie zapadła cisza. Nikt już nie odważył się zadać mu 

żadnego pytania. Już wcześniej zdarzało się, że uczeni w Piśmie i faryzeusze przychodzili 

do Jezusa z zapytaniami o Prawo. Pytania te były dla Niego okazją do opowiedzenia 

przypowieści lub przytoczenia fragmentu biblijnego, który kwestionował założenia 

rozmówcy czy też obnażał jego hipokryzję. Jednak tym razem Jezus powiedział coś 

zupełnie nieoczekiwanego. Czym różniła się Jego wypowiedź od innych? 

Jezus widział, że stawiający Mu pytanie człowiek zrozumiał już wiele z Jego nauczania. 

Chociaż postać tego uczonego w Piśmie jest całkowicie anonimowa, jego słowa dowodzą, 

że musiał być osobiście przekonany o bezużyteczności pustych, bezdusznych ofiar.  

Możliwe, że doświadczył tego, o czym mówi prorok Ozeasz w dzisiejszym pierwszym 

czytaniu – uzdrowienia i miłości od Boga, który przebacza grzechy (por. Oz 14,2-10).                  

W konsekwencji zrozumiał, że miłość Boga i bliźniego jest najwyższym celem                                 

i najdoskonalszym wypełnieniem Prawa. 

Jezus pragnie zobaczyć podobne przekonanie również w naszych sercach. Chce dotrzeć 

do nas z samym sednem swojego przesłania i wezwać nas do miłości, która jest 

wypełnieniem ducha Prawa. Nie oznacza to bynajmniej, że mamy odrzucić praktyki 

religijne!  

Anonimowy uczony w Piśmie i tu może być dla nas przykładem. Nie przestał 

zachowywać przepisów Prawa Mojżeszowego, ale rozumiał je w sposób zgodny                            

z zamysłem Boga. Jego praktyki pobożne wypływały z miłości Boga, a dzięki temu 

prowadziły do uczynków miłości bliźniego. 

Kiedy zaczynamy traktować praktyki religijne zgodnie z tym, czym są w rzeczywistości 

– jako wyraz naszej miłości i otwarcia się na Jego łaskę – wszystko, co czynimy, ukazuje 

się nam w nowym świetle.  

 Nie tylko chodzimy na Mszę świętą, ale również z miłości do Boga służymy innym.  

 Nie tylko wspieramy materialnie ubogich i modlimy się za potrzebujących, ale miłujemy 

w nich Chrystusa.  

 Nie tylko pościmy, ale wyrzekamy się siebie, by nasza miłość mogła zostać oczyszczona.  

Wypełniając ducha Prawa, stajemy się zdolni do miłowania mocą Ducha Świętego. 

„Panie Jezu, daj mi zrozumieć ducha Prawa. Pomóż mi w pokorze otwierać oczy na jego 

najgłębszy sens, abym mógł kochać prawdziwie i z serca. Chcę, aby każde moje działanie 

wypływało z miłości.” 



213 – 2011 

"Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden". (Mk 12,29) 

„Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” (Mk 12,28) – pyta uczony w Piśmie. 

Szuka klucza do zrozumienia Prawa, nadrzędnej zasady, której podporządkowane są 

wszystkie pozostałe. W innym tekście ewangelicznym podobne pytanie zostaje postawione 

w nieco odmienny sposób: „Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Łk 10,25).  

 Czy istnieje jakaś jedna sprawa, w którą zaangażowanie zagwarantuje mi 

życie wieczne? 

Jest to znany fragment, toteż wiemy, jakiej odpowiedzi udzielił Jezus. Wyjaśnił 

uczonemu w Piśmie, że ma kochać Boga i bliźniego. 

Jednak na początku powiedział jeszcze coś innego. Rozpoczął tak, jak Bóg polecił 

rozpocząć Mojżeszowi – słowami, których każdy Żyd uczył się na pamięć we wczesnym 

dzieciństwie: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym”                  

(Pwt 6,4). 

Przyjdź i zobacz, kim jest Bóg! Poznaj miłość i wierność Jego przymierza! Zobacz, jak 

bardzo Mu na tobie zależy! Jeśli zdołasz to pojąć, spontanicznie skłonisz głowę w 

modlitwie i całym sobą odpowiesz na Jego miłość. Doświadczając Jego miłości i 

miłosierdzia – poznając Boga jako Przyjaciela – zrozumiesz też, jak bardzo kocha On także 

wszystkie pozostałe swoje dzieci. Jeśli choć w najmniejszym stopniu pojmiesz miłość Boga 

do ludzi, przekonasz się, że miłość bliźniego jest czymś absolutnie oczywistym. 

A może czujesz się zniechęcony brakiem postępów duchowych w obecnym Wielkim 

Poście?   Zamiast zaciskać zęby i starać się jeszcze mocniej, spróbuj postąpić inaczej.  

Zatrzymaj się, popatrz i posłuchaj. Zwolnij tempo, stań w obecności Boga i pozwól 

mu mówić do ciebie.  

Pozwól Mu się podnieść. Możesz przeczytać wolno kilka psalmów                                           

(np. Ps 23,63,73,118,136). Niech one przypomną ci, jak wspaniały jest Bóg i jak wiele dla 

ciebie uczynił. 

Postępuj w ten sposób, a doświadczysz, jak napełnia cię Boża miłość. Czyń tak, a będzie 

ci łatwiej kochać Boga i chodzić Jego drogami. Czyń tak, a znajdziesz w swoim sercu 

więcej współczucia dla tych, których masz wokół siebie. Jeśli znajdziesz czas na to, by 

słuchać Boga, łatwiej ci będzie okazywać Mu posłuszeństwo. 

„Ojcze, Ty jeden jesteś Bogiem. Poślij mi Twego Ducha, aby napełnił mnie miłością 

do Ciebie i do moich bliźnich.” 



297 - 2018 
 

Starożytni Izraelici rozpoczynali każdy dzień od wyrecytowania tej właśnie modlitwy, 

nazywanej Szema. Modlitwę tę, wypisaną na małym kawałku pergaminu, 

przymocowywano także do futryny drzwi i dotykano jej wchodząc do domu i wychodząc z 

niego (Pwt 6,9). 
 

Nic więc dziwnego, że Jezus powołał się właśnie na tę modlitwę, odpowiadając 

uczonemu w Piśmie na pytanie, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. 
 

Ta piękna modlitwa głosiła coś więcej niż to, że Izrael ma jednego Boga i że jest On 

Bogiem wszelkiego stworzenia.  
 

 Ukazywała, że nie jest On Bogiem podobnym do bożków wyznawanych przez 

sąsiednie narody, lecz Bogiem wszechmocnym, potężnym i wiernym.  

 Jest to Bóg, który stworzył wszechświat ze wszystkim, co się w nim znajduje.  

 Jest to Bóg, który z miłości zawarł przymierze z ludem Izraela.  

 Historia dowiodła, że pozostawał mu wierny nawet wtedy, gdy Izrael je łamał. 

 

 Z tych wszystkich powodów, był On godzien posłuszeństwa i miłości. 

 

Choć tekst Szema być może nie jest nam aż tak bliski, jak uczonemu w Piśmie, Jezus 

stwierdza jasno, że nie stracił on na ważności. Przypomina bowiem centralną prawdę naszej 

wiary – to, kim jest Bóg i jak mamy się do Niego odnosić.  
 

 On jest Panem wszystkiego, a do nas należy starać się miłować Go całym sobą. 
 

Dziś, przed wyjściem z domu i przed położeniem się spać, spróbuj pomodlić się tekstem 

Szema. Odmawiając go, przypomnij sobie, że masz tylko jednego Boga. Pomyśl o Jego 

wielkości i miłosierdziu, jakie ci okazuje, i uznaj w Nim swego Pana. A potem powiedz Mu 

własnymi słowami, że chcesz Go kochać i służyć Mu całym sercem, duszą, umysłem i 

mocą.  
 

Spróbuj powtórzyć to także jutro, pojutrze i przez następne dni. Niech ta modlitwa stanie 

się twoim codziennym nawykiem. Z czasem odkryjesz, że pomoże ci ona czuć się bliżej 

Pana także w ciągu dnia. 

 

„Panie, Ty jeden jesteś moim Bogiem.                                                                                 

Chcę Cię kochać i służyć Ci całym sobą”. 

 

2 Tm 2,8-15     Ps 25,4-5.8-10.14 

 


